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BLACKWING SWEDEN AB (PUBL)
556851-5273

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Datum och tid: den 22 juni 2021, klockan 11.00
Plats: Caféet på Eslövs Flygfält, Eslöv, Sverige
Såsom aktieägare kallas Ni till årsstämma i Blackwing Sweden AB på dag, tid och ort som ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelsen
a) Årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
A. Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission under perioden till och med
nästa årsstämma
11. Stämmans avslutande
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Styrelsens förslag till beslut

Punkten 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemission mm enligt bilaga A.

_________________________________
Styrelsen Blackwing Sweden AB

Bilaga A
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, beslutar om
att genomföra ett eller flera beslut om nyemission/-er av aktier i aktieslag A och/eller B, med
röstvärde enligt gällande bolagsordning, och eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner berättigande till sådana aktier av aktieslag A och/eller B.
Syftet med att föreslå ett bemyndigande som innefattar möjligheten att fatta beslut med eller utan
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra för befintliga och externa –
företrädesvis större – investerare att bidra med nödvändigt kapital till bolaget.
Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionskursen ska vara sådan
marknadsmässig nivå som styrelsen vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Bemyndigandet omfattar ett eller flera beslut om emissioner av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner uppgående till eller berättigande till maximalt 5.000 A-aktier och 5.000 B-aktier.
Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om
bemyndigandet som krävs i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
Beslut om bemyndigandet för styrelsen enligt detta förslag är giltigt endast om det biträtts av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.
______________________
Styrelsen Blackwing Sweden AB

